KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

powierzchnie zmywalne

Clinex Textile EXT

Płyn do ekstrakcyjnego prania dywanów i tapicerki
●
●
●
●
●
Indeks

Nazwa indeksu

77-190
77-191

Clinex Textile EXT 1 L
Clinex Textile EXT 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:
1.

Rozcieńczyć produkt z wodą 1:5 lub 1:10 w zależności od stopnia
zabrudzenia

2.

Dokładnie odkurzyć wykładzinę i podnieść runo

3.

Wykonać test trwałości kolorów poprzez naniesienie preparatu
w niewidocznym miejscu

4.

Usunąć lokalne plamy tłuste, gumę do żucia itp.

5.

Spryskać wykładzinę presprayem i odczekać kilka minut

6.

Wetrzeć prespray maszynowo lub ręcznie

7.

Płukać ekstrakcyjnie. Zaczesać wykładzinę w jednym kierunku

8.

Zadbać o warunki do schnięcia
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Usuwanie gumy do żucia,
kleju, żywicy, tuszu

Ekstrakcja

Textile EXT

Właściwości ochronne

pH

Odplamianie

informacje
& zastosowania

✓

BEZPIECZEŃSTWO:

UWAGA:
●
●

ZASTOSOWANIA

Koncentrat

INFORMACJE

Gotowy do użycia

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do ekstrakcyjnego prania dywanów, wykładzin, obić tapicerskich
i tapicerki samochodowej. Zapewnia doskonały efekt
czyszczenia, usuwa brud i plamy z głębszych warstw
tkaniny. Posiada właściwości czyszczące, odtłuszczające oraz zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu. Pielęgnuje i ożywia kolor czyszczonych tekstyliów.
Doskonale działa nawet w zimnej i twardej wodzie.
Przeznaczony do mycia maszynowego z użyciem maszyn piorących i odkurzaczy.

Szamponowanie

Dostępne
opakowania:

Skoncentrowany
Nisko pieniący
Doskonałe właściwości czyszczące
Posiada przyjemny zapach
Usuwa nieprzyjemne zapachy

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka sprawdzić jego działanie na niewielkiej
powierzchni w celu sprawdzenia trwałości kolorów.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie.
Nie jest to wadą produktu i nie ma wpływu
na jego jakość oraz własności myjące.

●
●

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem.

●
●

Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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